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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 وبه نستعني وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 كتاب النفقات
 . الدراهم وحنوها من األموال: وهي يف اللغة  ةفقنمجع : النفقات 

 .ة وما يتبع ذلك وكسو  ومسكنا   ما يكفيه قوتا   ونهم إعطاء من َيم : فهي  الفقهاء وأما يف اصطالح
 [يَ ْلَزُم الزَّْوَج نَ َفَقُة َزْوَجِتِه  : ]وله ق

 . فلينفق مما آتاه اهلل  هته ومن قدر عليه رزقعَ ة من سَ عَ لينفق ذو سَ  : قال تعاىل ،  إمجاعا
 سكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم أ : وقال تعاىل 

 ( ما يكفيك وولدك بالمعروف  خذي)  :تبة ع تيف الصحيحني من حديث هند بن اكم وقال 
 .رواه مسلم ( زقهن وكسوتهن بالمعروف ر ولهن عليكم )  : وقال 
أن ) : ملا سئل عن حق الزوجة قال  أن النيب  يدج نادداود والنسائي وابن ماجه بإس يبويف أ

 .احلديث  (ت يمت وتكسوها إذا اكتسعِ طعمها إذا طَ تُ 
أم  ع العلماء على وجوب النفقة على الزوجة سواء كانت الزوجة موسرة  وإمجا  فقد دل كتاب اهلل وسنة نبيه 

 .معسرة  
  [ُقوتاً، وَِكْسَوًة، َوُسْكَناَها ِبَما َيْصُلُح ِلِمْثِلَها ] :  ولهق

 .حلم أو غري ذلك  وأم ادإمن : قوتا 
وفـي (  خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) :  مبا يصلح ملثلها ويف العرف لقوله  وكسوة وسكىن

 .( زقهن وكسوتهن بالمعروف ر ولهن عليكم ) : احلديث اآلخر 
 [َويَ ْعَتِبُر اْلَحاِكُم ذِلَك ِبَحاِلِهَما ِعْنَد الت ََّنازُِع  : ] قوله

ال الزو  وحال حبفإذا تنازع الزوجان يف النفقة فإن احلاكم أي القاضي يعترب ذلك حباهلما مجيعا أي 
 : وبيـان ذلـك مجيعا   االعتبـار حباليهمافالزوجة 

 [فَ يَ ْفِرُض لِْلُموِسَرِة َتْحَت الُموِسِر َقْدَر ِكَفايَِتَها  ] :قوله 
 هلند يف املسائل كلها لقوله  ةواجب، فالكفاية رض هلا قدر كفايتها نفوكذلك يف الصورة الثانية والثالثة 

 .( خذي ما يكفيك )  :
 دا  مو ، إن كانت حتت معسر  دا  مو  ، حتت موسر قمح إن كانت ندين متأخذ مم : وقال الشافعي 

 .وهذا القول ضعيف وال دليل عليه ، ونصف إن كانت حتت متوسط 
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 .تأخذ الكفاية سواء كانت حتت موسر أو معسر أو متوسط: واجلمهور على أهنا 
 .هنا تأخذها فإلكن الطعام خيتلف باختالف اإلعسار واليسار وأما الكفاية 

 [َفِع ُخْبِز اْلبَ َلِد، َوُأُدِمِه، َوَلْحماً َعادَة الُموِسرِيَن ِبَمَحلِِّهَما ِمْن َأرْ : ] قوله 
 .فمرجع ذلك اىل العادة وهذا الكالم من املؤلف إيضاح ملا جرت العادة به عندهم 

ٌة، َولِْلُجُلوِس َحِصيٌر َجيٌِّد  َوَما يَ ْلَبُس ِمثْ ُلَها ِمْن َحرِيٍر َوَغْيرِِه، َولِلن َّْوِم ِفَراٌش َوِلَحاٌف َوِإزَارٌ ] :قوله  َوَمَخدَّ
 [  َوزَلِّي  

 .وهذا كله ملا جرت العادة عندهم به ، ر صم ع من احلم نو : "  َوَزِّلي  "
لك من فواكه وخضراوات ذع القوت وما يتبع فر أفاألرز واللحم  – عندناوأما حنن فيختلف األمر 

 . ما يتبعها واملساكن أيضا رف النوم وغوحنوها و 
 .ش وأرفع األلبسة رم أن هلا أرفع املساكن وأرفع املطاعم وأرفع الفم : فاملقصود 

  [ِمثْ ُلَها، َوُيْجَلُس َعَلْيهِ  َولِْلَفِقيَرِة َتْحَت اْلَفِقيِر ِمْن َأْدَنى ُخْبِز اْلبَ َلِد، َوُأُدٍم ُيالَِئُمُه، َوَما يَ ْلَبسُ ] :قوله 
 . زأي يالئم هذا اخلب" يالئمه  " : قوله

 [ َولِْلُمتَ َوسِّطَِة َمَع الُمَتوسِِّط، َواْلَغِنيَِّة َمَع اْلَفِقيِر، َوَعْكُسَها َما بَ ْيَن ذِلَك ُعْرفاً  ]: قوله 
يكون  نئذيحزوجها غين فو زوجها فقري ، أو هي فقرية غنية و  ذا كانت متوسطة مع متوسط ، أو هيفإ

 . احلنابلةو املشهور يف مذهب هذا ه، الوسط ألن االعتبار حبال الزوجني معا  
ذا كانت الزوجة غنية فيجب على زوجها أن فإبل االعتبار حبال الزوجة : وقال املالكية واألحناف 

 .أو متوسطا   ألغنياء وإن كان هو فقريا  ل نيكسوها وأن يطعمها وأن يسكنها ما يكو 
ولدك  خذي ما يكفيك و) : ديث تدلوا حبواسالفقراء ولو كان غنيا  ،  ةفينفق عليها نفق إن كانت فقرية  و 

حال الزو  فإن كان الزو   إىلنظر يم  نأن الواجب أ:  احلنابلةوقال الشافعية وهو قول يف مذهب (  بالمعروف
 : بقوله تعاىل  :متوسط ، واستدلوا ةفنفق معسر ، وإن كان متوسطا   ةموسر وإن كان معسرا  فنفق ةموسرا  فنفق

وهو  وهذا القول هو القول الراجح زقه فلينفق مما آتاه اهلل ر ه ومن قدر عليه من سعت عةلينفق ذو س
 .سفيان رضي اهلل عنه كان من األغنياء  هي قضية عني ، وأبوف: بة تظاهر القرآن وأما حديث هند بنت ع

  ( . خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف: )  لذلك قال هلا الرسول 
 [َنظَاَفِة َزْوَجِتِه  َوَعَلْيِه َمُؤونَةُ  ]: قوله  

ملشط وحنو ا و ةمن أدوات التنظيف وأجرة املاشط هوغري  رماء حتتا  إليه للنظافة أو سد نما يكون مف
 . ة به دالتنظيف فإنه جيب على الزو  وذلك جلريان العايف ذلك مما حتتا  إليه 



 

 
 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 
 

 

  ( النفقاتكتاب ) شرح زاد المستقنع  
 هـ4103

 

 

 حمد بن عبدهللا الحمد حفظة هللا / لفضيلة الشيخ 
 

4 

 موقع يعني بدروس/ الزاد 

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

ر جيب عليه أن ينظف داره فكما أن املستأج   ةا كالدار املستأجر إهن :ف فقالوا يوعللوا بتعليل ضع
 . وىل أن يقال جلريان العادة بذلكواألَ ، تنظيف زوجته  ةؤنمبقوم يفكذلك جيب عليه أن 

 [ُدوَن َخاِدِمَها  ]: قوله 
: ألن التنظيف غري مراد فيه وقيل ،ن ينفق عليه للتنظيف أفاخلادم الذي يكون للزوجة ال جيب على الزو  

 .يلزم بل 
 .م العرف بذلك وجب و إال فال كَ ه املسالة راجعة اىل العرف فإن حَ أن هذ: ر ظهو األ

أن كن جرت العادة والعرف بأن خيدم مثلها فيجب عليه اخلادم  ممكانت املرأة   إنوجيب على الزو  
 :تعاىل  هتكون من ذوي األقدار العالية أو أن تكون مريضة حتتـا  الـى من خيـدمها وهـذا لقول

  روف وعاشروهن بالمع  ن هذا من املعروف أوال شك. 
 عطين األجرة ، فهل جيب عليه ذلك ؟ أخدم نفسي و أأنا : فإن قالت املرأة 

عالء لقدرها فيه إدامها إخليه ، وألن إال جيب عليه ذلك ، ألن األجرة عليه فكان اخلادم : اجلواب 
 .وفيه توفري هلا لزوجها لتقوم حبقوقه 

ل ين يأيت مبن خيدمها و إن مل يكن ذلك على سبأاخلادم بل جيب عليه كها ل  ن يم أوال جيب عليه 
 .هلا التمليك 

عطيها ماال  للكحل أو يتزيينها ، فليس عليه أن  ةظاهره أنه ليس عليه مؤن "وعليه مؤنه نظافة زوجة  ": وقوله 
وذلك ألن حق  - املذهب وهذا هو –ب وحنو ذلك مما تتزين به املرأة يزيني الوجه أو للبس احللي ، أو للطتل

 . االستمتاع باملرأة له فال جيب عليه ما يدعو اىل االستمتاع هبا والتزين يدعوه اىل االستمتاع هبا 
 .ذلك واجب عليه أن  :وهناك وجه يف املذهب 

صا  تراد لالستمتاع فليس ذلك خميوكون ذلك  والذي يترجح أن هذه المسالة راجعة الى العرف 
 .سها نملرأة أيضا حتتا  اىل التزين و التجمل عند بنات جاباالستمتاع بل 

 [الَ َدَواٌء، َوُأْجَرُة طَِبيٍب  ]: قوله 
 .ن يدفع هلا ماال  لتشرتي به الدواء أن يعطيها ماال  لطبيب استأجرته ، وال أال جيب عليه 

 .ألن ذلك من احلاجيات غري املعتادة وإمنا يكون لعارض: قالوا 
إذا فسد شيء من الدار فإن املرأة كالدار املستأجرة : تعليل ضعيف وهو أن يقال وعلله بعضهم ب

 . املستأجر كأن يسقط شيء من أطرافها فال جيب عليه أن يصلح ذلك 
 .ا باملعروف هتن هذا تعليل ضعيف ، فكيف تقاس املرأة بالدار املستأجرة وقد أمر اهلل مبعاشر أوال شك 
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ألن ذلك من املعاشرة ،  هرظوهو أوجوب ذلك على الزو  : هو قول يف املذهب والقول الثاين يف املسالة و 
رض املرأة فال يأيت هلا َتم املعاشرة باملعروف أن  منليس و  وعاشروهن بالمعروف  : باملعروف وقد قال تعاىل 

ح وجوب فالصحي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف  : وقد قال تعاىل ، جرة األدفع له يال  أوطبيب ب
 . ذلك عليه

 فصل
 [نَ َفَقُة الُمطَلََّقِة الرَّْجِعيَِّة، وَِكْسَوتُ َها، َوُسْكَناَها، َكالزَّْوَجِة ]: قوله 

خرجوهن من بيوتهن وال يخرجن إال أن تال  : كالزوجة قال تعاىل   فاملطلقة الرجعية هلا النفقة وهلا السكىن
رضي اهلل عنها  بنت قيس فاطمةالنسائي من حديث سنن يف و  وألن الرجعية زوجة ، ه نيأتين بفاحشة مبي

 ( . للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعةإنما السكنى والنفقة  ): قال  أن النيب 
 [َوالَ َقْسَم َلَها ]  :قوله 

 .ة النساء ب عشر با النساء يف بنيكما تقدم يف الكالم على القسم 
 [ َطاَلٍق َلَها ذِلَك ِإْن َكاَنْت َحاِمالً  َواْلَباِئُن ِبَفْسٍخ، َأوْ  ]:  قوله 

 : اىلـتع ه لقولن كانت حامال  إطالقها هلا النفقة  ت  ة أو البائن بطالق وهي من بَ عالبائن بفسخ كاملختل
 ن أوالت حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن كإن   و 

النفقة لِك ): قال  ن النيب أ عنها رضي اهلل داود يف حديث فاطمة بنت قيسن أيب سن محد وأويف مسند 
 .هلا الكسوة و السكىن لدخوهلا يف النفقة و هو املذهب كذلكو  (ن تكوني حامالً أإال 

ن مل تكن حامال  وهو الذي دل عليه إهلا وال سكىن  ةأنه ال نفق –وهو املذهب  –وظاهر كالم املؤلف 
سكىن وال  فلم جيعل ّل النيب  ي ثالثا  ين زوجقلط" : ي صحيح مسلم قالت فحديث فاطمة بنت قيس ف

 ."نفقة 
ال تدري لعل  : تعاىل قال  ال تخرجوهن من بيوتهن وال يخرجن  :  وقد قال تعاىل بعد قوله

إمنا هي  اآلية ال تخرجوهن من بيوتهن  : ه تعاىل ن قولأوهذا يدل على  حدث بعد ذلك أمرًا اهلل يُ 
أي رجعة واملطلقة البائن  ال تدري لعل اهلل يحدث بعد ذلك أمرًا  : تعاىل  يف املطلقة الرجعية بدليل قوله

 . طالقها أمر فقد بت   بشأهنا حيدث أنال يكن 
 [َوالن ََّفَقُة لِْلَحْمل الَ َلَها ِمْن َأْجِلِه  ]: وله ق

 .املشهور يف املذهب ي للحمل فقط ال هلا من أجله هذا هو ههذه النفقة اليت جتب للمطلقة البائن احلامل ، 
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 .ن النفقة للحملأدل ذلك على فوال جتب بعدمه  -أي احلمل –وجوده بألن النفقة جتب : قالوا 
 .كانت امراته ناشزا  و هي حامل فيجب عليه أن ينفق عليها ألن النفقة للحمل   لوفوعليه 

تدن هي لتنفق على نفسها من ومل تنفق هي بنية الرجعة ومل تسز ى الضأنه مل ينفق عليها للحمل وم ولو
 تسو ليالنفقة على األقارب باب واحلمل ولٌد فتكون من ، ة فإن النفقة تسقط ألن النفقة للحمل جعبنية الر 

ابنه فإننا  ىالزمان فلو أن رجال  مل ينفق عل ضيمب من باب النفقة على الزوجات و النفقة على األقارب تسقط 
 . ة الرجوع بنينفق عليه د أمان إال أن يكون قلز ا من ضىيه فيما ملال نأمره بأن ينفق ع
بدليل أهنا جتب عند : أن النفقة هلا من أجله أي للحامل من أجل احلمل ، قالوا :  محدأوعن اإلمام 

على األقارب ال جتب عند العسر خبالف الزوجة فإهنا جيب اإلنفاق عليها يف حال  ةوالنفق ر واإلعسارااليس
 . اإلعسار واليسار

ألن العلتني  وهو الصحيحفقال النفقة للحمل وهلا : اختار شيخ اإلسالم اجلمع بني القولني و 
 .أهنا للحمل وهلا واملعىن يدل على ذلك الراجحفقويتان، وعليه  دمتنياملتق

له فاإلنفاق على احلامل ينتفع به ولده بل بقاء ولده موقوف على  حلمل ولدٌ الحمل فهو ظاهر ألن لأما كوهنا 
 . كان هلا أيضا فه وتلحقها املشقة يف ذلك لَ نفقة على احلامل ، وأما كونه هلا فألهنا تتكلف مَحم ال

هلا بدليل وجوب النفقة يف اإلعسار  يه وجتب بوجوده وهمله بدليل أن النفقة تسقط بعد أهنا: الصحيح إذن 
الزمان  ضياملرأة ال تسقط مب ةفقنا و الزمان ألهنا هل ضي، وعليه أيضا ال تسقط مب زواليسار وعليه فتجب للناش

. 
َوَمْن ُحِبَسْت َوَلْو ظُْلماً، َأو َنَشَزْت، َأْو َتَطوََّعْت ِباَل ِإْذنِِه ِبَصْوٍم َأْو َحجٍّ، َأْو َأْحَرَمْت بَِنْذِر ]: وله ق

ِتِه، َأْو َسافَ َرْت ِلَحاَجِتَها َوَلْو بِإْذنِِه َحجٍّ َأْو َصْوٍم، َأْو َصاَمْت َعْن َكفَّارٍَة َأْو َقَضاِء رََمَضاَن َمَع ِسَعِة َوقْ 
 [ َسَقَطْت النفقة

 .فالنفقة تسقط يف هذه املسائل  
 .ا مل تكن نفسها له نها وهجاألوىل ، فألن النفقة يف مقابل تكينها نفسها لزو  ألةأما املس 

هنا منعت نفسها منه بسبب من ألف " أو سافرات حلاجتها ولو بإذنه ": وأما املسألة األخرية وهي قولـه 
 .ه ، هذا هو املشهور يف املذهب يف هذه املسائل كلها تهجغري 

أن نفقة الزوجة :  وهو الصحيح في هذه المسالةوالقول الثاين يف املسالة وهو اختيار الشيخ السعدي 
وجوب النفقة ل هو صألن األ ؛ت ، وأما ما سوى ذلك فإهنا ال تسقط صَ ت أو عَ ز شَ ال تسقط إال حيث نَ 

 .على الزوجة وال دليل على إسقاطها 
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 ها وأللمريضة اليت ال يط جتببدليل أن النفقة ، له  م أن النفقة جتب يف مقابل تكينها نفسهالِ سَ نم وال 
 .ة يله بل جتب النفقة بالزوج ها نفسهاينـب للنفساء ، فليس هذا يف مقابل تكجت

خبالف ما لو كان الوقت غري " رمضان مع سعة الوقت أو صامت عن كفارة أو قضاء  ": و قوله 
ا ال تسقط نفقتها على املذهب وذلك لوجوب نمتسع كأن تصوم القضاء من رمضان يف آخر شعبان ، فه

 .الصيام شرعا
 . وقد تقدم أن الراجح عدم سقوطها مطلقاً إال إذا نشزت أو عصت

َها َوالَ نَفَقَة َوالَ ُسْكَنى ِلُمَتوفًّى عَ  ]: قوله   [ن ْ
 .لنفقة و هو رواية عن اإلمام أمحدوجوب السكىن هلا دون ا وأن الراجحاملسالة  هحث يف هذبالتقدم 

 [َوَلَها َأْخُذ نَ َفَقِة ُكلِّ يَ ْوٍم ِمْن َأوَِّلِه  ]: قوله 
إهنا ما يكفيها من األرز ومن اخلبز ومن األدم وحنو ذلك ف: كل يوم من أوله فمثال    ةفقنللمرأة أن تأخذ 

مبثل هذا  ر  ألن العادة مل جَتم  وهذا القول فيه نظر ظاهرتأخذه من أول النهـار وذلك ألنه أول وقت احلاجة ، 
 .ادة عىل العرف والإرجع يف هذا بل يم 

 [الَ ِقيَمتُ َها  ]: قوله 
صل أفإن ذلك ال جيب عليه ، وال " خذها دراهم آ: " مة فلو قالت له ين يعطيها القأفال جيب عليه 

لتقومي الطعام بالدراهم ال يف كتاب اهلل وال يف سنه رسول اهلل وال يف أقوال الصحابة وال التابعني وال أتباعهم وال 
 .ابن القيم نص عليه أحد من أئمة اإلسالم كما قرر هذا 

 [وال عليها أخذها  ]: قوله 
وهذا وم فال يلزمها قبول ذلك لاير يف كل ي ةفقدر هلا مائ" أنا اعطيك الدراهم : " فلو قال الرجل 

، وألهنا حتتا  من يشرتي هلا  تهوذلك ألن الواجب هلا ما جرت العادة به والعادة جارية بالطعام ال بقيم ظاهر
 . الدراهم الطعام ذههب

ًة َطويَلًة َأْو قَلِ  ]: قوله   [ يَلًة َجاَز فَِإِن ات ََّفَقا َعَلْيِه، َأْو َعَلى تَْأِخيرَِها، َأْو تَ ْعِجيِلَها ُمدَّ
فقا على القيمة ، أو اتفقا على تأخريها بأن تأخذها يف آخر السنة أو اتفقا على تعجيلها بأن تإذا ا

سنة سواء كان هذا التعجيل أو التأخري مدة طويلة أو قليلة جاز ذلك ، وذلك ألن احلق هلما التأخذها يف أول 
 .فال يعدومها
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 [َعاٍم َمرًَّة ِفي َأوَِّلِه  َوَلها اْلِكْسَوُة ُكلَّ  ]: قوله 
 و، الشتاء كسوة الشتاء لوقيل يف أول الصيف كسوة الصيف ويف أو ، فالكسوة جتب يف أول كل عام 

 .للعرف  ا  عبتأن ذلك جيب بقدر احلاجة و :  الصحيح وهو قول في المذهب
عام اجلديد كسوة أخرى ولو مبعىن أهنا لو مل تبلى كسوهتا فال جيب عليه أن يعطيها يف ال: بقدر احلاجة 

 .العام يةكسوهتا فيجب عليه أن يعطيها كسوة جديدة ولو كان ذلك قبل هنا  تبلي
 :  ذلك لقوله تعاىل أهنا جتب بقدر احلاجة وهي تتبع العرف وهذا اختيار الشيخ السعدي و فالصحيح

  وعاشروهن بالمعروف ىل العرف إلة أاملس هفمرجع هذ. 
 [َغاَب َوَلْم يُ ْنِفْق َلزَِمْتُه نَ َفَقُة َما َمَضى َوِإَذا  ]: قوله 
عطيها نفقة ما مضى وهي نفقة سنة أو نفقة ياب سنة عن امرأته فلم ينفق عليها فيجب أن غرجل 

 .سنتني أو نفقة ثالث سنني 
الزمان ، فهي حق هلا   ضيوهذا ظاهر وذلك ألن النفقة جتب هلا مع اإلعسار واليسار فلم تسقط مب

 .الزمان  ضيب مع اإلعسار واليسار فلم تسقط مبجتجرة كاأل
 [َوِإْن أَنْ َفَقْت في َغْيَبِتِه ِمْن َماِلِه فَ َباَن َمْيتاً َغرََّمَها اْلَواِرُث َما أَنْ َفَقْتُه بَ ْعَد َمْوتِِه  ]: قوله 

ه بعد موته وذلك نفقتأها ما مرِ غفإن الوارث ي امرأة غاب زوجها فأنفقت يف غيبته من ماله فبأن ميتا  
 .مبوت زوجها ال نفقة هلا، وعليه الوارث أن يعرفها ما معىن ألهنا  عدم  استحقاها ، لتبنُي 

 .و هو الراجحالقول الثاين يف املسألة أن ال يرجع عليها و هو رواية عن اإلمام أمحد ألهنا حمبوسة عليه 
 .أن املتوىف عنها زوجها هلا السكىن  أن الصحيحوتقدم 

 :ة لأمس
يرجع يف  نأ هلفال  أي ليست حبامل ، ئت حاننفق على مطلقته البائن يظنها حامال  فباألو أن رجال  

ت حامال  فإهنا نفلو أنه مل ينفق عليها يظنها حائال  فبا: النفقة وذلـك لتبني عدم استحقاقها، والعكس أيضا 
 .بني استحقاقها تترجع إليه بالنفقة وذلك ل

 َفْصل
 [َمْن َتَسلََّم َزْوَجَتُه، َأْو َبَذَلْت نَ ْفَسَها، َوِمثْ ُلَها يُوطأُ َوَجَبْت نَ َفَقتُ َها وَ  ]:  قوله

 :لوجوب النفقة على الزوجة  شرطنيذكر املؤلف  
 .ل املرأة نفسها لزوجهاذم التام وذلك بأن تبيالتسليم واملراد به التسل: الشرط األول 



 

 
 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 
 

 

  ( النفقاتكتاب ) شرح زاد المستقنع  
 هـ4103

 

 

 حمد بن عبدهللا الحمد حفظة هللا / لفضيلة الشيخ 
 

9 

 موقع يعني بدروس/ الزاد 

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

ل ومل يطلب فال نفقة ذأي الزوجان فلم تب بعد العقدتساكتا ها أو يفإن امتنعت من ذلك أو امتنع ول
 .وهذا الشرط ال خالف فيه بني أهل العلم 

 .و هذا شرط عند مجهور العلماء ن يوطأ مثلها أي من حيث السنممأن تكون هذه املرأة :  الشرط الثاين
السن غري مؤثر  و أن :بنت تسع سنني والصحيح ما تقدم : يف املشهور يف املذهب من يوطأ مثلها  و
ثين اكانت املرأة يكن وطؤها سواء كانت بيت مثان سنني أو بنت تسع أو بنت عشر أو بنت مىت  هنا بل 

 .عشرة سنة وهذا خيتلف باختالف النساء واختالف الطبائع 
 هيأولياؤها و  افلو بذلت نفسها أو بذهل، له بالسن وهو قول يف املذهب  طاأن هذا ال ارتب الصحيحو 
 اع هبتمتأخرى يكنه أن يس ال  ألن هلا حا: وذلك ؛ هذا هو مذهب اجلمهور  ،مثلها فال نفقة  أوطيصغرية ال 

لو   امخبالف  و الظاهر أنه تزوجها إنتظارا  لتلك احلال واحلال األخرى حيث كانت كبرية ، كامال    ا  استمتاع
 .مجهور العلماء دفق عنساء أو حائض فإنه جيب عليه أن ينفقاء أو مريضة أو نتكانت ر 

بذهلا أن املرأة إذا ثبت التسليم التام ب: محد أوالقول الثاين يف املسالة وهو قول الثوري وقول يف مذهب 
وهذا هو القول الراجح في ن كانت ال يوطء مثلها ، إ بذل األولياء هلا فإن النفقة جتب وب وأنفسها 
لعجزها ال هنا ر الوطء تعذُ  سقط هلا وملزوجة وال ذلك ألن األصل وجوب النفقة على ا و؛  المسالة

 . نشوزهاملعصيتها وال 
فلو قالت   أن يكون التسلم غري مقيد بقيد مل يشرتط يف العقد "التسليم التام"  واملراد بالتام يف قولنا

عقد ذلك فإن يف ال اسلم نفسي لزوجي إال يف بييت أو يف بيت أيب أو يف بلدي وحنو ذلك ومل يشرتطأاملرأة ال 
 .تسليم تام بالنفقة تسقط ألن التسليم ليس 
 مثل  رتطت ذلك يف العقد فحينئذ جتب النفقة وشلكنها قد ا يدا  ق، أو كان م أما إذا كان التسليم تاما  

 .به فإن النفقة جتب هلا  فر علو قيدته بشيء يشهد ال امذلك 
 [ بِِّه، َوُعنَِّتِه َوَلْو َمَع ِصَغِر َزْوٍج، َوَمَرِضِه، َوجَ  ]:  قوله

 
م
 .ض له و  عَ وهذا ظاهر ألن عدم الوطء من جهته وليس من جهتها هي ، وأما هي فقد سلمت امل

 [َوَلَها َمْنُع نَ ْفِسَها َحتَّى تَ ْقِبَض َصَداقَ َها اْلَحالَّ  ]:  قوله
 .ض صداقها احلالبتكنه من وطئها حىت تقال فللمرأة أن تنع نفسها من زوجها بأ

 .ض صداقها احلالبتقحىت رتتب عليه الوطء يع من التسليم التام الذي نن تتأذلك هلا وك
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، فإنه إذا جامعها بمضمعها ال تفوت عليها منفعة ئض صداقها احلال وذلك لبقتن تنع نفسها حىت أفلها 
ضي إىل تسليم و تسليمها قبل تسلم صداقها يفذلك  راكضع حبيث ال يكنها استدفقد فاتت عليها منفعة البم 

 .منفعتها املعقود عليها بالوطء
تنع نفسها من زوجها حىت تأخذه وذلك ألن رضاها بتأجيله  أنوأما الصداق املؤخر املؤجل فليس هلا 

 .اها بالوطء قبل تسليمه ضتضمن ر ي
 [فَِإْن َسلََّمْت نَ ْفَسَها َطْوعاً، ثُمَّ َأرَاَدِت اْلَمْنَع َلْم َتْمِلْكُه  ]:  قوله

 .تتنع عن زوجها أنا فليس هلا بعد ذلك ال كره   إذا سلمت امرأة نفسها طوعا  ف
ض بعد ن من استعادة املعو  م فلم تك  ألن هذا التسليم منها قد استقر به العوض وهو املهر برضا املسلِ : قالوا 

 .ذلك كاملبيع 
ن بعد التسليم من أخذ ك  عد فإنه ال يم بومل يقبض الثمن  سلعته فإذا سلم صاحب السلعة املشرتي

املرأة قد سلمت نفسها لزوجها فاستقر بذلك املهر وكان ذلك برضا منها  فهذهالسلعة مرة أخرى فكذلك هنا 
فلم تكن بعد ذلك من االمتناع كاملبيع هذا مذهب اجلمهور وهو أحد الوجهني يف املذهب وهو املشهور يف 

 .املذهب 
تنع زوجها من  أنن املرأة هلا أ حنيفة والوجه الثاين يف املذهب أيبل والقول الثاين يف املسالة وهو قو 

 . وطئها بعد ذلك
 أنه عقـد النكاح فال فرق بني التسليم األول والتـسليم الثاين ، فكما جاز هلا بوجيألن التسليم : قالوا 

بأن التسليم مستمر أي باستمرار : نع من التسليم الثاين ، ويفارق هذا املبيعتت أننع من التسليم األول فلها تت
 .يف املرة األوىل  للمشرتي ملكا   أصبحتستلمت وطئها خبالف املبيع أي السلعة فإهنا حيث ام 

 .ها مستمر فكان امتناعها بعد ذلك حلفظ حقها جائزا  هلاعاالنتفاع ببضفوأما هنا 
 االمتناع  إىلن تعود أداقها فكان هلا ها صعا وقد منهنه سيعطيها صداقأعلى  وألهنا إمنا مكنت نفسها بناء  

 .تعليله وة قهر لظهذا القول او 
صداقي احلال  ينن امرأة قالت ال أسلم نفسي لك حىت تعطيأ حيث منعت نفسها حبق فلو النفقة وهلا

ن ينفق عليها يف زمن االمتناع ، ألن هذا االمتناع منها حبق واألصل وجوب النفقة أفلم يعطها فيجب عليه 
خذ صداقها فكان هذا أ ن الوطء  حلفظ حقها ومإمنا امتنعت  و زنشتومل  تعصالزوجة ، وهنا املرأة مل على 

 . االمتناع حبق
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 [َوِإَذا َأْعَسَر بِنَ َفَقِة اْلُقوِت، َأِو اْلِكْسَوِة، َأْو بِبَ ْعِضَها، َأِو الَمْسَكِن، فَ َلَها َفْسُخ النَِّكاِح  ]:  قوله
بعض ذلك أو كان ينفق عليها يوما ويعجز يف ببنفقة القوت أو بنفقة الكسوة أو  املرأة  و ز عسر أإذا 

أي أعسر عن نفقة املعسر ال إن أعسر عما زاد عنها ألهنا  ليوم اآلخر أو عجز عن املسكن فلها فسخ النكاحا
 . قبل العقد إعسارهب ن كانت عاملة  إ و تسقط بإعساره

 معسرا  الزو  سواء  كان هذا العسر طارئا  على الزو  أو كان بسبب عسر فسخ النكاح تإذن للمرأة أن 
 . قبل الزوا  هذا هو مذهب اجلمهور هكون عاملة بإعسار تأي بأن  أصال  

وال تمسكوهن  : تعاىل وبقوله  فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان   :تعاىل  هبقول:  واستدلوا
قال يف الرجل ال جيد ما ينفق على  أنه بين املسب ديعن سع طينقمبا روى الدار : واستدلوا  لتعتدوا  ضراراً 

 .وهذا مرسل صحيح ( سنه) فكان ( سنه  )فقيل له ( يفارقها : ) امرأته قال 
 ري احلنابلة الشيخ أخمن متو أختاره وهو اختيار ابن القيم و هو رواية عن اإلمام أمحد وقال األحناف 
 .عسر الزو  أن تفسخ النكاح حيث أا أن املرأة ليس هل: بن سعدي  نعبد الرمح

 .ورضيت بذلك  هعلم بإعسار تيف األصل مث نكحته وهي  إذا كان معسرا   ومن باب أوىل
بل كان العسر أضعاف اليسر بل  ميف عصر الصحابة رضي اهلل عنه العسر كان كثريا   بأن: واستدلوا 

 .ر زوجهاامرأة قط من الفسخ بسبب عس النيب  كنمضاعفة ومل ي ا  افضعأ
عسر ويسر فلو مكنت املرأة من  بني الناس يتقلبونوأكثر تطيهما الناس يالعسر واليسر مطيتان و : قالوا 

ومن قدر عليه رزقه فلينفق  : وقد قال تعاىل  :قالوا  . كبري  فسادالفسخ يف عسر زوجها حلصل يف ذلك 
 . الراجح في المسالة وهذا القول مما آتاه اهلل ال يكلف اهلل نفسا إال ما آتاها 

 .ت ضرر على املرأة بأن تكون املرأة فقرية غري قادرة على التكسب مثإال أن يكون 
ن يرتتب على ذلك أذى هلا فإنه ليس هلا أن أأما إذا كانت املرأة غنية أو قادرة على التكسب من غري 

: سب فإهنا هلا الفسخ فقد قال تفسخ وأما إذا كان هناك ضرر عليها بأن كانت فقرية غري قادرة على التك
 وال تمسكوهن ضراراً لتعتدوا   :وقد قال تعاىل (  ال ضرر وال ضرار) 

ن الصحيح  أحمل هذا على ثبوت الضرر على ين الفسخ مطلق فأب فليس فيه ين املسب وأما أثر سعيد
قول أطعمي أو تلمرأة وا) : هريرة حيث قال كما يف البخاري  أيبعلى  فو قأنه مو : كما قرر ابن القيم 

 من أن املرأة تطالب بالطالق أو ربهريرة ليس فيه أن هلا حق الفسخ لكن فيه اخل أيبومثل هذا عن  (طلقي ا
 .اإلنفاق
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ال إعسر زوجها أالفسخ حيث من ن املرأة ال تكن أوهو اختيار ابن القيم  فاحنمذهب األ فالصحيح
 .ها حبق الفسخ هلانذلك ضرر عليها فيدفع الضرر ع على تبرت أن ي

ن التكسب مينعها أن فليس للزو   هوأما إذا كانت غنية أو قادرة على التكسب فليس هلا الفسخ وعلي
 . بل تكن من ذلك

أهنا إن اختارت البقاء وصربت على عسر زوجها فليس له أن ينعها من : وظاهر كالم الفقهاء 
ن ينفق عليها لكن هذا القول فيه نظر ، فال أعلية بشرط  لو كانت غنية وذلك ألهنا حمبوسة و طلقا  مالتكسب 

نعم ، وأما إن كانت غنية فها ولو كانت غنية بل إذا كانت فقرية ياملرأة تكن من التكسب بال إذن ول أنيتبني 
سقط له فحق الزو  على مفال تكن من ذلك إال بإذن الزو  وذلك لوجوب طاعة الزو  وهذا الوجوب ال 

 .ا احلق ذيعه وحيث كانت غنية فال مسقط هلطت أنزوجته 
هنا تكن من الفسخ على أكن من الفسخ على الفور وعند الشافعية تمحد أهنا أواملشهور يف مذهب 

 .ضربوا لذلك شهرا   ةيكوعند املال،  الرتاخي وضربوا لذلك ثالثة أيام
 .وإن اختارت املقام كانت النفقة دينا  يف ذمته أي نفقة الفقري

ت ضرر مثفإن كان  ت ضرر ،مثيكون  أنأهنا ال تكن من الفسخ مطلقا  بل تلزم بالبقاء إال  صحيحوال
 .فإن ذلك على الفور ليدفع عنها الضرر 

َر َأْخُذَها ِمْن َماِلِه، َواْسِتَدانَ تُ َها َعَلْيِه، فَ َلَها الَفْسخُ  ]:  قوله بِِإْذِن  فَِإْن َغاَب َوَلْم َيدَْع َلَها نَ َفَقًة، َوتَ َعذَّ
 [الَحاِكِم 

أن يكون له حمل أو دار هلا إجيار أو بوتعذر عليها أخذها من ماله  ةفإذا غاب الزو  ومل يدع لزوجته نفق
تستدين على زوجها فلها الفسخ بإذن احلاكم وهذا بناء على املسالة املتقدمة ، فلها  أنعذر ت حنو ذلك و
 .اإلعسار كفكان هذا   اإلعسار ألنه النفقة قد تعذرتكالفسخ أيضا  

إذن القاضي فيها ط رت اشفتنازع فيها املوذلك ألن هذه املسالة من املسائل  "بإذن احلاكم  : "وقوله 
 .ت اإلعسار مث الفسخ ثبلي

 .ألتني كليهماواجلمهور على أنه فسخ وليس بطالق يف املس
وليست  خرقة فسنفقة فإن هذا الفم  ومل يرتك هلا غائبا   هأو لكون هفإذا فرق بني املرأة و زوجها إلعسار 

 .تطليقه  حتتسببطالق فال 
فإنه ال يرجع إليها إال بعقد  هوعليه فال يرجع إليها إال بعقد جديد ،فمثال فسخت اليوم مث تيسرت حال

 .سب عليه تطليقه تجديد وال حت
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 :المسالة األولى :ئل وهنا مسا
خادمها ونفقة أوالدها باملعروف  ةتأخذ نفقتها ونفق نأن املرأة إذا كان زوجها موسرا  فلها إن ماطل أ

 .متفق عليه ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) : هلند  من غري إذنه وال علمه لقول النيب 
يف وغري ذلك من احلقوق الظاهرة ، ضإثبات فكذلك كحق ال إىلتا  حيوهكذا كل سبب ظاهر ال 

 .يث كان االبن ال ينفق عليه وهكذا أن يأخذ االبن من مال والده حكوحق القريب  
 أدِّ : )  ن يأخذ ذلك لقوله أإثبات كالدين فليس له  إىلحيتا   بل وأما إذا كان السبب غري ظاهر

 .( من ائتمنك وال تخن من خانك  إلىاألمانة 
اهرا  ظان فيا  فإذا كخأو  ا  هر من كونه ظالو هذا احلق خيحق  ال  هألخذ من مال الغري حيث كان له فياإذن 

 .وإن مل يعلم  األخذ هفل
اخذ منك دينا مث وضع عندك أمانة وكان  رجال   أن علمه فلوو خذ إال بإذنه ألا هفليس ل فيا  خوإن كان 

 هتأخذ حقك من أنن تأخذ من ماله الذي ائتمنك عليه وليس لك أدينك أو ماطل فيه ، فليس لك  جحدقد 
 .ي وليس بظاهر فوذلك ألن السبب خ

 .عتقده بعض الناس من حقه يف بيت املال ، فيأخذ على سبيل اخلفية وهذا ال جيوز يما  وهكذا
من ائتمنك وال تخن من  إلىأد األمانة )  :  قال النيب فقد في فحينئذ يكون حمرما  خهذا وجه ف
املسالة  وغريه وهذه تيمية اهرا  ال خفيا  كما قرر هذا شيخ اإلسالم ابنظفال بد أن يكون السبب ( خانك 

 . احلق بظفر الر أي فَ سمى مسالة الظَ ت
 :المسالة الثانية 

 إذا مضي زمن مل ينفق فيه الرجل على امرأته فهل تسقط النفقة أو ال تسقط ؟ 
ثر عمر بن اخلطاب ففي أالذي يدل عليه  وهو الصحيحمجهور العلماء على أهنا ال تسقط : اجلواب 

سائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا  فإن نن غابوا عجناد يف رجال األ أمراء إىل كتب أن عمر  )ي قالبيه
 .الزمان  ضيإذن نفقه الزوجة ال تسقط مب، (  اما حبسو  ةطلقوا بعثوا بنفق
 : المسالة الثالثة 

: ا ، فاملشهور يف املذهب محد منهنكرت املرأة النفقة وال بينه ألأيف النفقة ف تهإذا اختلف الزو  و زوج
 .لقول قول الزوجة ألن األصل معها إذ األصل عدم النفقة أن ا

القول قول الزو  إذا شهد أن  والقول الثاين وهو مذهب مالك واختيار شيخ اإلسالم  وتلميذه ابن القيم
 .رض بالظاهراكره احلنابلة معذ وذلك ألن األصل الذي  وهو القول الراجحله العرف 
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 نأنه م غري ذلك رة مسكنها وجنفق عليها فما تطعمه وأت الزوجة أن زوجها يتفالظاهر حيث سك
ذلك العرف باهر احلال أقوى من األصل هذا إذا شهد ظ و، اهر احلال األصل ظالزو  فحينئذ يعارض عندنا 

.  
 .أما إذا مل يشهد بذلك العرف كأن ال يكون العرف على ذلك فنقول باألصل وهو ما تقدم 

 باب نفقة األقارب المماليك
   : [َتِجُب، َأْو تَِتمَّتُ َها ألَبَ ْويِه َوِإْن َعَلْوا، َوِلَوَلِدِه َوِإْن َسَفَل َحتَّى َذِوي اأَلْرَحامِ  ]: ه قول

وبالوالدين إحساناً  : أمجع أهل العلم على وجوب النفقة على الوالدين ووجوب النفقة على الولد قال تعاىل 
  

 . [وإن ولده من َكْسبه، ه أفضل ما يأكل الرجل من َكْسب ]:  قال 
 (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) : هلند بنت عتبة : قال  ويف الصحيحني أن النيب 

إال أن اإلمام مالك مل يوجبها إال أن يكون الوالد والدا  على املباشرة وكذلك الولد وأما مع الواسطة كاجلد أو 
   0ام مالكا  مل يوجب ذلك اجلدة أو ابن االبن أو بنت االبن وحنوهم فإن اإلم

ولقوله ، واجلدة والدة ، فاجلد والد  وبالوالدين إحسانًا  : والصحيح ما ذهب إليه اجلمهور لظاهر األدلة 
 : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)  0وبنت االبن بنت وهكذا ، فابن االبن ولد  

  (الجد والد ) :  صحيح البخاري كما يف  وقال أبوبكر ،  (إن ابني هذا سيد ) :  وقد قال 
وعلى األوالد وإن نزلوا حىت ذوي األرحام منهم وهم الذين ليسوا ، النفقة واجبة على الوالدين وإن علو : إذن 

 .من ذوي الفرض وال التعصيب 
تاب أم أب األم هذه من ذوي األرحام جتب هلا النفقة ، وبنت البنت من ذوي األرحام كما تقدم يف ك: فمثال  

 الفرائض فتجب هلا النفقة 
اإلرث  –وهم األوالد وإن نزلوا  –وال الفروع  –وهم الوالدان وإن علوا  –فال يشرتط يف النفقة على األصول 

بل جتب النفقة عليهم سواء من كان يرث منهم ومن ال يرث فإن النفقة واجبة عليهم لعمومات األدلة الشرعيه 
 0وقد تقدم بعضها 

  : [َبُه ُمْعِسٌر َأْو ال َحجَ  ]: قوله 
إذا كان له جد ألب وأبوه معسر : سواء  حجبه معسر أو ال ، ألن اإلرث ليس بشرط يف وجوب النفقة فمثال  

فتجب نفقته على االبن وإن كان ليس بوارث ، فالوارث هنا هو األب ألن ابن االبن ال إرث له مع االبن 
 .موجودا  وهو الوارث ألن اإلرث ليس بشرط يف وجوب النفقة  فيجب عليه أن ينفق على جده وإن كان األب
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 .يف وجوب النفقة 0كأن يكون له جد ألب ويكون أبوه ميتا  ألن اإلرث ليس بشرط : أو مل حيجبه 
 أنه سواء كان حمجوبا  مبعسر أم مل يكن كذلك فالنفقة واجبة : فاملقصود 
  0سواء  كانوا وارثني أم مل يكونوا وارثني  أن النفقة على األصول والفروع واجبة: فالقاعدة 

 : [َوِلُكلِّ َمْن َيرِثُُه بَِفْرٍض، َأْو تَ ْعِصيٍب الَ ِبَرِحٍم، ِسَوى َعُموَدْي َنَسِبِه  ]: قوله 
فالنفقة واجبة على كل ، عمودا النسب مها األصول والفروع وتقدم الكالم عليهم ، أما ماعدا عمودي النسب 

  0تعصيب ال برحم  من يرثه بفرض أو
جيب لكل من يرثه بفرض أو : هنا يقول ، فالكالم هنا فيما سوى عمودي النسب من احلواشي والوالء 

أن النفقة واجبة بشرط اإلرث فإن كنت ترثه لو مات فيجب عليك : بتعصيب ال برحم فالقاعدة يف احلواشي 
 أن تنفق عليه وإال فال 

ء فإنه ال يرث أخاه لو مات لوجود أبنائه ولذلك ال جيب عليه أن ينفق عليه ، له أخ وهذا األخ له أبنا: فمثال  
وأما إذا كان له أخ هو يرثه فإن النفقة واجبة له على أخيه إذن القاعدة يف احلواشي أن النفقة واجبة بشرط 

نَفق عليه 
م
نفق يرث امل

م
 اإلرث بأن يكون امل

 : [َأْو الَ، َكَعمٍَّة َوَعِتيٍق َسَواٌء َورِثَُه اآلَخُر، َكَأٍخ  ]: قوله 
نَفق عليه أخ أو كان ال يرث كأن يكون عمه أو  -وهو املنـمَفَق عليه  -أي سواء  كان اآلخر 

م
يرث كأن يكون امل

 عتيقا  
ُم للمنـمَفق  عليه ، وال ننظر هل يرث املنـمَفق عليه املنمف ق أم : فالشرط يف وجوب النفقة  نف ق وارثا 

م
هو أن يكون امل

فال يوجبون النفقة للخال وال : وعلى ذلك  0هذا هو املشهور يف مذهب احلنابلة ،  بل سواء ورثه أم مل يرثه ال
 .             وعلى الوارث مثل ذلك  : بقوله تعاىل : واستدلوا ، لألخ إذا كان له أبناء وهكذا 

جتب النفقة للحواشي مطلقا  سواء   : م وقال األحناف وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القي
نف ق        

م
 كان امل

 .بوجوهبا للخال وغريه من ذوي األرحام : وارثا  أم مل يكن وارثا  لذلك قالوا 
وبالوالدين إحسانا وذي  : بعمومات األدلة الدالة على وجوب النفقة على األقارب قال تعاىل : واستدلوا 
 من أحق الناس: كما يف الصحيحني ملا قيل له   وقال  ا القربى حقه وآت ذِ  : وقال تعاىل القربى 

) : قيل مث من ؟ قال  (أمك ) : قيل مث من ؟ قال  (أمك ) : قيل مث من ؟ قال  (أمك ) : بصحابيت قال 
 0 (ثم األقرب فاألقرب ) : وعند أيب داود والرتمذي حنوه وفيه ، أدناك فأدناك  مث (أبوك 
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وهذا هو القول الراجح في ة توجب النفقة على األقارب سواء كان يرث منهم أم مل يكن فهذه أدلة عام
 0المسألة 

فهذا فيه أن اإلرث يقتضي النفقة وليس فيه أن الرحم ال  وعلى الوارث مثل ذلك  : وأما قوله تعاىل 
 : يقتضي ذلك وعليه فهناك سببان للنفقة 

  على الوارث مثل ذلك و  : اإلرث و يدل عليه قوله تعاىل  -4
 . وهناك سبب آخر وهو الرحم دلت عليه األدلة الشرعية  -2

 ( :  بمعروف: ) قوله  -

أي حبسب ما  -فتجب النفقة باملعروف  وعلى المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف  : لقوله تعاىل 
 . وهو املشهور يف املذهب  - أي بالزوا  –والسكىن والكسوة من النفقة وكذا أيضا  إعفافه  -يليق هبم 

 : [َمَع فَ ْقِر َمْن َتِجُب َلُه، َوَعْجزِِه َعْن َتَكسٍُّب  ]: قوله 
هذا شرط ال بد منه ، أن يكون املمَنفق عليه فقريا  عاجزا  عن التكسب ، أما لو كان غنيا  أو قادرا  على 

 .التكسب أي يكنه أن يتكسب بصنعة وحنو ذلك فال جتب النفقة له 
لكن لو كان العمل الذي يعمله األب ال يليق باملسلم أن يرتك أباه يعمله بأن يكون عمال  ممممتهنا  فال شك أن 

 . هذا من العقوق وأن ذلك ال جيوز 
 . البد أن يكون فقريا  ليس عنده مال حاصال  و ال ممَتَحِصال  بصناعة أو غريه : إذن 

تكسب مبهنة ممتهنة عند الناس وهو قادر على أن ينفق عليهما ومها من لكن مثل الوالد والوالدة لو قدرا على ال
ذوي الشرف أو دون ذلك فليس مناسبا  هلما العمل به ، فليس له أن يرتكهما يعمالن هذا العمل ألن هذا من 

 . عقوق الوالدين 
َلَتُه وَِكْسَوٍة َوُسْكَنى ِمْن َحاِصٍل َأْو ُمَتَحصِّلٍ ِإَذا َفَضَل َعْن ُقوِت نَ ْفِسِه َوَزْوَجِتِه َورَِقيِقِه يَ ْوَمُه َولَ  ]:قوله   :[ي ْ

نف ق غنيا  وذلك بأن يكون له مال يفضل عن قوت : هذا هو الشرط الثاين 
م
نف ق فالبد أن يكون امل

م
وهو غىن امل

  0 (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت ) :  قال ، نفسه وقوت زوجته ورقيقه ويومه وليلته 
  0أي مال حاصل بيده " اصل من ح" 
 .كصنعة وحنوها " أو ممتَحص ل " 
 

َعٍة  ]: قوله   : [الَ ِمْن رَْأِس َماٍل َوَثَمِن ُمْلٍك، َوآَلِة َصن ْ
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كأن تكون له جتارة ومعاشه قائم على هذه التجارة فال نأمره أن ، من رأس ماله  فال نأمره أن ينفق على قريبه
 .يأخذ من رأس املال لينفق على أقاربه 

ال ) :  لقول النيب ، كذلك ال نأمره أن يبيع شيئا  من ملكه حيث يتضرر ببيعه وال أن يبيع آله الصنعة 
نف ق غنيا  : إذن ( ضرر وال ضرار 

م
وذلك بأن يكون هذا املال الذي أوجبنا أن ينفقه على  يشرتط أن يكون امل

قريبه فاضال  عن قوته وقوت ولده وقوت زوجته وقوت رقيقه ، وأن يكون من مال حاصل أو ممَتَحص ل ، فال 
  0يكون من رأس ماله وال من مثن ملكه وال من مثن صنعته حلصول الضرر عليه بذلك 

بذلك ، كأن يكون له رأس مال ، ورأس املال فائض عن القدر  ومقتضى تعليلهم أنه لو مل يكن يتضرر
املناسب كأن تكون هذه التجارة يكفيها عشرة آالف وقد وضع فيها عشرين ألفا  فإنه يأخذ من رأس املال ألنه 

 . ال يتضرر 
ُر َأٍب فَ نَ َفَقُتُه َعَلْيِهْم َعَلى َقْدِر ِإْرِثِهْم  ]: قوله   :  [َوَمْن َلُه َواِرٌث َغي ْ

نف ق وارثا  للممنَفق  عليه ، فاألب له حكم آخر وأما من له وارث غري : احلنابلة 
م
يشرطون يف احلواشي أن يكون امل

 . أب فإنه ينفق عليه على قدر إرثه 
فاألب يستقل  (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) : هلند  ينفق وحده على أوالده لقوله : فـاألب 

 . يه بالنفقة فإهنا واجبة عل
واملشهور يف املذهب مطلقا  لكن إن كان له ابن فالقياس يف املذهب كما قال القاضي وأبو اخلطاب أنه يلزم 

 . األب السدس فقط 
 : وأما سوى األب فإنه ينفق عليه بقدر إرثه منه وقد ضرب املؤلف لذلك مثاال  

 [َجدِّ فَ َعَلى األُمِّ الث ُُّلُث، َوالث ُّلُثَاِن َعَلى الْ  ]  :قوله 
فلو كان هناك فقري وله أم و جد ، فإن ثلث نفقته جتب على األم ، والثلثان اآلخران جيبان على اجلد ألن 

 . إرثهم منه كذلك 
ِة السُُّدُس، َواْلَباِقي َعَلى اأَلِخ ]: قوله   : [َوَعَلى اْلَجدَّ

اقي جيب على األخ ألن إرثهم منه  فلو كان هناك فقري وله جدة و أخ ، فإن سدس النفقة جيب على اجلدة والب
 . كذلك 

 : المسالة األولى : وهناك مسالتان 
 . أن ما ذكره املؤلف هو املشهور يف املذهب وأن الواجب أن تكون النفقة بقدر اإلرث 

 أن النفقة خمتصة بالعصبة : والقول الثاين يف املسالة وهو اختيار ابن القيم 
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  0كذا ، فالنفقة خمتصة بالعصبة أي حيث كان هناك عصبة فاألم ال تنفق واجلدة ال تنفق وه
ففي املسألة األوىل إذا كان هناك فقري وله أم وجد فالنفقة جتب على اجلد وحده وهذا هو مذهب الشافعية و 

؛ ألن الشارع مل يوجب النفقة على األم بل  وهو القول الراجح في هذه المسالةرواية عن اإلمام أمحد 
وهذا يدل على أن النفقة ختتص  (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) :  ب يف قوله أوجبها على األ

 0بالعصبة وأما من ليسوا بعصبة فإن النفقة ال جتب عليهم 
 : المسألة الثانية 

املذهب أنه إن كان الباقون غري قادرين على النفقة فال جيب عليه أن ينفق إال بقدر إرثه إال عمودي النسب 
 : مثال هذا 

، فإذا كان األخ معسرا  ال مال له لو كان هناك فقري وله أخ و أخت فعلى األخ الثلثان وعلى األخت الثلث ،
 . و األخت غنية فال جيب عليها إال ثلث النفقة ، هذا هو املشهور يف املذهب 

محه فوجدنا أن أنه جيب عليها الكل ، مبعىن إذا قسمنا النفقة على من يرثه من ذوي ر : وعن اإلمام أمحد 
، وذلك ألن األدلة  وهذا هو الصحيحبعضهم قادر وبعضهم غري قادر ، فنوجب النفقة كلها على القادرين ، 

العامة تدل على وجوب املواساة أي وجوب مواساة ذوي الرحم لرمحهم ، واملواساة إمنا تكون بالتمام ، وأما ان 
 . يكون بالبعض فال ، بل البد أن يعطيه ما يكفيه 

 . ويستثتىن يف املذهب عمودا النسب فيجب عليهم النفقة تامة وإن انفرد هبا أحدهم لقوة القرابة 
 :  [َوَمْن َلُه اْبٌن َفِقيٌر َوَأٌخ ُموِسٌر َفالَ نَ َفَقَة َلُه َعَلْيِهَما  ]: قوله 

 شرط وهو غىن املنف ق  لو أن رجال  له ابن فقري وأخ موسر فال نفقة له عليهما ؛ ألن االبن فقري فاختل فيه
وأما األخ املوسر فال جتب عليه النفقة يف املشهور من املذهب ألنه ال يرث منه فهو حمجوب باالبن الفقري وقد 

  0تقدم أن الصحيح وجوب النفقة عليه من ق بل  األخ 
تُُه ُموِسَرٌة، فَ نَ َفَقُتُه َعَلى اْلَجدَّ  ]: قوله   :[ِة َوَمْن أُمُُّه َفِقيَرٌة، َوَجدَّ

فإن نفقته جتب على اجلدة مع أهنا ال ترث مع األم وذلك ألن عمودي ، من كانت أمه فقرية وجدته موسرة 
  0النسب ال يشرتط فيهم اإلرث واجلدة من عمودي النسب 

 :  [َزْوَجِتِه َوَمْن َعَلْيِه نَ َفَقُة زَْيٍد فَ َعَلْيِه نَ َفَقُة  ]: قوله 
ب على ولده فكذلك ينفق على زوجته ألن هذا من تام حاجته ، وكذلك جيب فإذا أوجبنا النفقة على األ

 .عليه أن يمنكحه إن كان قادرا  على ذلك ؛ ألنه من تام حاجته وهذا هو املشهور يف املذهب 
  0وعلى الولد املوسر أن ينفق على أبيه املعسر وزوجة أبيه وعلى إخوانه الصغار : قال شيخ اإلسالم  
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 :  [ِظْئٍر ِلَحْولَْيِن كَ   ]: قوله 
  0هي املرضعة : الظئر 

والوالدات يرضعن أوالدهن حولين كاملين لمن أراد  : أي جيب اإلنفاق على املرضعة حلولني لقوله تعاىل 
وعلى الوارث  : إىل أن قال سبحانه  الرضاعة وعلى المولد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف  أن يتم

  0رأٌة ولده فإنه ينفق عليها فإذا أرضعت ام مثل ذلك 
 :  [َوالَ نَ َفَقَة َمَع اْخِتاَلِف ِديٍن ِإالَّ بِاْلَواَلءِ  ]: قوله 

وهو اتفاق الدين فال جيب عليه أن ينفق على أبيه الكافر وال على ولده : هذا شرط ثالث يف وجوب النفقة 
  0الكافر وال على أخيه الكافر 

إال يف الوالء ؛ وذلك لثبوت اإلرث مع الوالء فإذا كان عتيقه كافرا  ، قة فيشرتط اتفاق الدين يف وجوب النف
  0فإنه جيب عليه أن ينفق عليه هذا هو املشهور يف املذهب 

بل جتب النفقة بشرط اتفاق الدين إال يف عمودي النسب فاألب : وقال األحناف وهو رواية عن اإلمام أمحد 
  0نمفق عليه وإن كان كافرا  وأما األخ فال يمنفق عليه إال أن يكون مسلما  يمنَفق عليه وإن كان كافرا  والولد يـم 

الذي تدل عليه  وهذا هو القول الراجحبل ال يمشرتط مطلقا  اتفاق الدين :  -وهو قول يف املذهب -وقيل 
  0وعنه جتب يف عمودي النسب خاصة  عمومات األدلة

ك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فال تطعهما وإن جاهدا : وقد قال تعاىل يف عمودي النسب 
 وآت ذا القربى حقه  : وقوله  وبالوالدين إحسانا  : وهكذا قوله  الدنيا معروفًا  وصاحبهما في

  0فاألدلة عامة يف الكافر واملسلم فيجب عليه أن ينفق على عمودي نسبه وعلى احلواشي وإن كانوا كفارا  
والنفقة ، اربني لسإسالم فإنه ال ينفق عليه ، ألن احلريب املقصود إتالف نفسه ال إبقاؤه إذا كان من احمل: نعم 

  0حتفظ نفسه فكان اإلنفاق عليه خيالف مقصود الشارع 
 :  [َوعَلى اأَلِب أْن َيْستَ ْرِضَع ِلَوَلِدِه  ]: قوله 

أي إن حصل  ع له أخرى وإن تعاسرتم فسترض : أي جيب على األب أن يسرتضع لولده لقوله تعاىل 
  0التعاسر بني األب وأم الطفل الرضيع فسرتضع له أخرى أي اسرتضعوا له أخرى 

 
 

 :  [ويؤدي األجرة  ]: قوله 
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 وعلى الوارث مثل ذلك : إىل أن قال  وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف  : لقوله تعاىل 
  0األجر هلا فيجب على األب أن يطلب مرضعة لولده ويدفع 

 : [وال يمنع أمه إرضاعه  ]: قوله 
 والوال دات يرض عن أوالده ن : سواء  كانت حتته أو بائنا  منه فال حيل له أن ينعها من إرضاعه لقوله تعـاىل 

  0وألهنا أشفق عليه وهي أحق به من غريها 
  : [ال يلزمها إال لضرورة كخوف تلفه  ]: قوله 

أن يــأق قبــول ثــدي غــري أمــه : لــدها فلــيس ذلــك واجبــا  عليهــا إال أن خيــاف تلفــه مبعــىن فــال يلــزم األم أن ترضــع و 
هــذا هــو مــذهب مجهــور ، فحينئــذ يتحــتم أن يرضــع مــن أمــه فيجــب عليهــا أن ترضــعه ســواء  كانــت بائنــا  أو حتتــه 

  0العلماء 
أو طملقـت ثالثـا  فـال  وهو أن يقال أمـا إن كانـت بائنـا  أي قـد فسـحت :والمسألة على الصحيح فيها تفصيل 

أي إن حصـل التعاســر  وإن تعاس رتم فسترض ع ل ه أخ رى  : ويـدل عليـه قولـه تعــاىل  باتف اق العلم اءجيـب 
  0بني أب الطفل وأمه فحينئذ اسرتضعوا له مرضعة أخرى 

م أي أهنــا ال تلــزم بــذلك ولــيس واجبــا  عليهــا واختــار شــيخ اإلســال، وأمــا إن كانــت زوجــة فكــذلك عنــد اجلمهــور 
  0وهو قول ابن أيب ليلى من الفقهاء أن ذلك واجب عليها 

  0وهذا خرب مبعىن األمر وألن هذا هو العرف  والوالدات يرضعن أوالدهن  : واستدل بقوله تعاىل 
ما ذكره شيخ اإلسالم وأن األم جيب عليها أن ترضع ولدها واجلمهور على أن أم الطفل وهـي زوجـة  والصحيح

  0فلها أن تطالب باألجرة وهذا قول ضعيف أهنا إن أرضعت 
وعل   ى المول   ود ل   ه رزقه   ن  : واختـــار شـــيخ اإلســـالم مـــع وجوبـــه علـــى األم عـــدم ثبـــوت األجـــرة لقولـــه تعـــاىل 

  0وهي هلا الرزق والكسوة مبقتضى الزوجية  بالمعروف  وكسوتهن
 :  [ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجاناً  ]: قوله 

 ف إن تعاس رتم فسترض  ع ل ه أخ  رى  : وقـال تعــاىل  ف إن أرض  عن لك م ف  أتوهن أج ورهن  : قـال تعـاىل 
اف تلفه  وإن أرضعته فلها أن تطالب بأجرة ، فإذا كانت أم الطفل بائنا  منه فال جيب عليها أن ترضعه إال أن خيم

أختــه تقــول أنــا أرضــع الطفــل ولــو كــان هنــاك متــربع كــأن تكــون أم الــزو  أو ، املثـل ليســت أجــرة  زائــدة عــن املثــل 
ف  إن أرض  عن لك  م  : وهلــا األجــرة ملـا تقــدم مــن قولــه تعـاىل ، فَل َحـق  األم يف الرضــاع نقــدمها علــى هـذه املتربعــة 

 . فأتوهن أجورهن 
 : [بائناً كانت أو تحته  ]: قوله 
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  0تقدم الكالم عليه 
 :  [وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد األول  ]: قوله 

وذلـك ألن هـذا أي اإلرضـاع يفـوت اسـتمتاعه هبـا ، فللزو  الثاين أن ينع املرأة أن ترضع ولدها من الـزو  األول 
. 

 :  [ما لم يضطر إليها  ]: قوله 
فحينئذ جيب عليها أن ترضعه ولـيس لزوجهـا الثـاين منعهـا مـن ذلـك ، فإذا اضطر الولد إليها كأن يأق إال ثديها 

0  
( اشـــرتط إرضـــاع ولـــدي ) لـــك يف العقـــد كـــأن تقـــول وهـــي يعقـــد هلـــا علـــى الـــزو  الثـــاين أو أن تكـــون شـــرطت ذ

  0فاملسلمون على شروطهم 
إذا اضطمر الطفل إىل ذلك أو شرطت ذلـك يف العقـد وإال فإنـه لـه أن ينعهـا مـن إرضـاع ولـدها مـن الـزو  : إذن 

  0األول وذلك لتفويت تام استمتاعه هبا 
 فصل                                                   

 : هذا الفصل يف النفقة على اململوك 
 : [وعليه نفقة رقيقه طعاماً وكسوة وسكنى  ]: قوله 

للممل  وك ) : قــال  علــى الســيد نفقــة رقيقــه طعامــا  وكســوة وســكىن بــاملعروف ففــي صــحيح مســلم أن النــيب 
  0( طعامه وكسوته وال يكلف من العمل إال ما يطيق 

لواجــب أن تكــون النفقــة بــاملعروف أي مــا يليــق بــاململوك ومــا تعــارف النــاس أنــه نفقــة للمملــوك واملســتحب أن وا
  0يطعمه من جنس طعامه وأن يكسوه من جنس كسوته وان يسكنه من جنس سكناه 

جعله    م اهلل تح    ت أي    ديكم  –أي خــــدمكم  – إخ    وانكم َخ    َوُلكم) : قــــال  ففــــي الصــــحيحني أن النــــيب 
  0( مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسونه وال تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم فاطعموهم 

 : [وال يكلفه ُمِشّقاً كثيراً ]: قوله 
وال تكلف  وهم م  ا يغل  بهم ف  إن كلفتم  وهم ) : وقولــه  (وال ُيكلف  ه م  ن العم  ل إال م ا يطي  ق ) :  لقـول النــيب 
ق ا  ك (فأعينوهم    0ثريا  أي ما يكون فيه مشقة ظاهرة عليه فال حيل له أن يكلفه ممش 

وكذلك جيتنب الوجه قياسا  على ضـرب الزوجـة والولـد ويف صـحيح ، وله أن يؤدبه بالضرب غري املربح إذا أذنب 
اعل م أب ا مس عود أن اهلل أق در علي ك من ك عل ى )  ضرب غالما  له فقال النـيب  أن أبا مسعود : مسلم

 ( هذا الغالم 
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كمــا يف صــحيح   إال أن يــذنب فيمضــَرب ضــربا  غــري مــربح أو يوخبــه وجيتنــب الوجــه لنهــي النــيب فــال حيــل ضــربه 
  0مسلم وغريه عن ضرب الوجه 

 : [وإن إتفقا على المخارجة جاز ]: قوله 
فإذا اتفق السيد ورقيقه على املخارجة جاز ذلك واملخارجة هي ما جيعله السيد على رقيقه كل يوم أو كل شهر 

  0 أو كل سنة
أو إعمــل وأحضــر ّل يف كــل شــهر مائــة درهــم أو ، كــأن يقــول لــه إعمــل وأحضــر ّل يف كــل يــوم عشــرة دراهــم 

  0إعمل وأحضر ّل يف كل سنة ألف درهم وهكذا 
بص  اعين م ن طع  ام ) :  حجمــه أبـو طَيبَـة فــأمر لـه النـيب  ملـا ثبــت يف الصـحيحني أن النـيب : وهـي جـائزة 

  0على املخارجة فهو يدل على جوازها  فهذا إقرار من النيب  (خراجه أهله فوضعوا عنه من  وكلم له
لكــن ال حتــل املخارجــة حيــث خشــى عليــه كــأن ختــار  املــرأة الــيت ال صــنعة هلــا فيــؤدي ذلــك إىل زناهــا أو خيــار  

ال تكلف  وا األم  ة غي  ر ذات الص  نعة ) : قــال  الصــيب فيــؤدي ذلــك إىل ســرقته ففــي موطــأ مالــك أن عثمــان 
  0( وال تكلفوا الصبي الكسب فإنه إن لم يجد سرق ، فإنكم متى كلفتموها كسبت بفرجها  الكسب

وظــاهر كــالم املؤلــف وال نــزاع يف هــذا كمــا ذكــر صــاحب اإلنصــاف ومل أر فيــه خالفــا  بــني أهــل العلــم مــن غــري 
سـيد والعبـد اململـوك احلنابلة وأن املخارجة ال تصح إال حيث إتفقا علـى ذلـك أي البـد مـن رضـا الطـرفني ومهـا ال

وذلك ألن املخارجة عقد معاوضة فاشرتط فيه الرضا كالكتابة فكمـا أن العقـد ال يلـزم باملكاتبـة فكـذلك ال يلـزم 
  0الرقيق باملخارجة ألنه عقد معاوضة 

وله ما فضل وإال ملا كان هناك فائدة من التقدير فإذا قـال لـه إعمـل وأحضـر ّل يف كـل يـوم عشـرة دراهـم فمعـىن 
  0لك أن ما فضل فهو للعبد وإال فال فائدة من التقدير ذ

وهـذا " أخارجك على عشرة دراهـم : " يقول له ، ويشرتط يف املخارجة أن يفضل للعبد ما ينفق به على نفسه 
  0العبد ال يكسب يف اليوم إال عشرة دراهم ففي هذه احلالة ال تصح املخارجة 

 : [لصالة ويريحه وقت القائلة والنوم وا]: قوله 
 :  وذلك ليدفع الضرر عنه وقد قال ، فريحيه يف وقت القائلة والنوم يف الليل والصالة املفروضة وجوبا  

  0( ال ضرر وال ضرار ) 
 : [ويركبه في السفر ُعقبة ]: قوله 

يكلفـه مـا ال  ففي السفر يركبه عقبة أي تارة  يشي وتارة  يركب وذلـك لـئال يشـق عليـه ولـئال، أي نوبة " عمقبة " 
 .يطيق
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 : [وإن طلب نكاحاً زوجه أو باعه ]: قوله 
   0أنكحوا األيامى منكم والصالحين من عبادك وإمائكم  : لقوله تعاىل 

 : [وإن طََلبته َأمة وطئها أو زوجها أو باعها ]: قوله 
  0ا أو يبيعها أي السيد ليدفع عنها ضرر شهوهتا أو يزو جه –فإذا طلبت أمته النكاح فإنه يطؤها 

 فصل                                               
 هذا الفصل يف النفقة على البهيمة 

 : [وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها ]: قوله 
ع ذبت ام رأة ف ي ) : قـال  فيجب عليه علف هبائمه وسقيها وما يصلحها ملا ثبت يف الصـحيحني أن النـيب 

 0( ت فال هي أطعمتها وال هي أرسلتها تأكل من خشاش األرض هرة حبستها حتى مات
  0أي من دواء وحنو ذلك " ما يصلحها : " قوله 
 : [وأال يحملها ما تعجز عنه ]: قوله 

  0ملا يف ذلك من الضرر عليها 
 : [وال يحلب من لبنها ما يضر ولدها ]: قوله 
كـان يف سـفر فلعنـت   أن النـيب : ت يف صـحيح مسـلم ملا ثب، وال يلعنها  (ال ضرر وال ضرار ) :  لقوله 

  0يظهر ّل أن هذا من باب التعزير املاّل  (خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة ) :  امرأة  ناقة فقال النيب 
ــم هبيمــة مــع الوجــه  وأمــا مــع غــري الوجــه فــال بــأس بــذلك عنــد احلاجــة إىل ذلــك كــأن ، وكــذلك ال حيــل لــه أن َيس 

َمها ل أو أن يكون الفخـذ مـن القبيلـة أو العشـرية هلـم واـا  خاصـا  هبـم لكـن ال ، يميزها عن غريها من البهائم َيس 
  0يكون ذلك يف الوجه بأن يكون على العنق أو على صفحة الظهر وحنو ذلك 

  0 (لعن من َوَسم الوجه وضربه ونهى عن ذلك ) :  ويدل على ذلك ما ثبت يف مسلم أن النيب 
 : [إن عجز عن نفقتها أجر على بيعها أو احارتها أو ذبحها إن أكلتف]: قوله 

وإمــا أن ، وإمــا أن يؤجرهــا ، إمــا أن يبيعهــا : فــإذا عجــز عــن نفقــة دوابــه وكانــت ممــا يؤكــل فإنــه خيــري بــني ثــالث 
  0يذحبها وأما إن كانت مما ال يؤكل فإنه خيري بني أن يبيعها أو يؤجرها 

صلح أي فعل القاضي ما هو األصلح من بيع أو إجارة أو ذبح وذلك ألن إبقائها فإن أق ذلك فعل احلاكم األ
  0مع ترك اإلنفاق عليها ظلم والظلم جتب إزالته 

 : مسألة 
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أن اخلصــي أي خصــي البهيمــة ال بــأس بــه وذلــك ملــا فيــه مــن تطييــب اللحــم ففيــه مصــلحة ومنفعــة :  الص  حيح
  0لألدمي 

  0فع بتداخني وحنوه وهو املشهور يف املذهب وجيوز إحراق الزنابري إن مل تند
 باب الحضانة

  0من احل ضن وهو الصدر والعضدان وما بينهما : احلضانة يف اللغة 

  0حفظ صغري وحنوه كاجملنون عما يضره وتربيته مبا يصلحه : ويف االصطالح هي 
 [ُنوٍن َتِجُب ِلِحْفِظ َصِغيٍر، َوَمْعُتوٍه، َوَمجْ  ]: قال المؤلف رحمه اهلل 

 .وذلك ملا فيها من حفظ احملضون من الضياع وإنقاذه من اهللكة ، واحلضانة واجبة 

فمن كان أعظم قياما  ، واحلضانة نوع من الوالية وعلى ذلك فالذي يستحقها هو األعظم قياما  باملقصود منها  
فمن كان أقوم وأصون له  –ا يضره واملقصود منها كما تقدم هو تربية الطفل وتقويه وحفظه مم –باملقصود منها 

 0وأغري عليه فهو أحق باحلضانة 
  [َواأَلَحقُّ ِبَها أُم   ]: قال المؤلف رحمه اهلل 

: ) فيمـا رواه أمحـد وأبـو داود بإسـناد حسـن  لقوله ، يذكر املؤلف اآلن الرتتيب على املذهب فاألحق هبا أم 
  0فاألم هي األحق (  أنِت أحق به ما لم تنكحي

   [ثُمَّ أُمََّهاتُ َها اْلُقْرَبى فَاْلُقْرَبى ]: قوله 
  0فأم األم مقدمة على أم األب على املذهب وأم األم تقدم على أم أم األم 

 [ثُمَّ َأٌب، ثُمَّ أُمََّهاتُُه َكذِلَك  ]: قوله 
 0وأمهاته القرق فالقرق ، أم األب ، يعين بعد األب 

 :   [مََّهاتُُه َكذِلَك ثُمَّ ُأْخٌت ألَبَ َوْيِن ثُمَّ أَلمٍّ، ثُمَّ أَلٍب ثُمَّ َجد ، ثُمَّ أُ ]: قوله 
 0واألخت ألم تقدم على األخت ألب ، األخت ألبوين تقدم على األخت ألم : إذن 

 [ثُمَّ َعمَّاٌت َكذِلكَ ]: قوله 
  0ألب  والعمة ألم مقدمة على العمة، وألم أيضا  ، فالعمة ألبوين مقدمة على العمة ألب 

وأمهات ، فالعمة ألم مقدمة على العمة ألب ، املذهب يقد م جهة األمومة على جهة األبوة يف احلضانة : إذن 
 0األم مقدمات على أمهات األب 
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 [ثُمَّ َخااَلُت أُمِِّه، ثُمَّ َخااَلُت أَبِيِه، ثُمَّ َعمَّاُت أَبِيِه ]: قوله 
 0وهذا كما تقدم ترجيحا  جلهة األمومة على جهة األبوة ، ت األب قد م أيضا  خاالت األم على خاال: إذن 
مَّ اِت أَبِي ِه، ثُ مَّ ثُمَّ بَ َناُت ِإْخَوتِِه َوَأَخَواتِِه، ثُمَّ بَ َناُت َأْعَماِمِه َوَعمَّاتِِه، ثُمَّ بَ نَ اُت َأْعَم اِم أَبِي ِه، َوبَ نَ اُت عَ ]: قوله 

َرَب فَاأَلق ْ    [َرَب، فَِإْن َكاَنْت أُنْ َثى َفِمْن َمَحارِِمَها لَِباِقي اْلَعَصَبِة، اأَلق ْ
زة التي تم لها سبع سنين األنثى املميِ : واملراد باألنثى هنا ، فيشرتط أن يكون من حمارمها ، إن كانت أنثى 

فإن مل يكن هلا سوى ابن عمها وحنوه ممن ليس حمرما  هلا ، فيكون احلاضن من حمارمها ، حمل للشهوة ألنها
 0ألنه ليس من حمارمها ، وال تكون عنده ، لمها امرأة  ثقة فيس

  [ثُمَّ ِلَذِوي َأْرَحاِمِه ]: قوله 

 0كاخلال وحنوه ، مث بعد العصبة تكون لذوي األرحام 
 ( : ثُمَّ لِلَحاِكمٍ : )قوله 

  0ألن احلاكم ذو والية 
 نليه النفس كما قال الشيخ عبد الرمحتطمئن إ –يف املذهب  –وليس مثة ضابط ، هذا هو الرتتيب يف املذهب 

  0السعدي رمحه اهلل تعاىل 
تقــدمي جهــة األبــوة علــى جهــة األمومــة يف ، والــراجح وهــو اختيــار شــيخ اإلســالم وتلميــذه ابــن القــيم رمحهمــا اهلل 

  0وهكذا ، والعمة تقدم على اخلالة ، فأم األب تقدم على أم األم : احلضانة وعلى ذلك 
ألن العار يلحق القرابـة ، ة من جهة األب تقتضي من الغرية ما ال تقتضيه القرابة من جهة األم وذلك ألن القراب

قـد مها ألهنـا (  أنِت أح ق ب ه م ا ل م تنكح ي: ) إمنا قد م األنثى يف قولـه  والنيب ، اليت تكون من جهة األب 
فيــدل هــذا علــى أن ، األم ألهنــا أنثــى  فقــدم، ألهنمــا يشــرتكان يف األبــوة ، ال ألن جهــة األمومــة مقدمــة ، أنثــى 

  0ال أن جهة األمومة أوىل من جهة األبوة ، األنثى أوىل باحلضانة من الذكر 
 واحلديث رواه البخاري وغريه  ؟ (  الخالة بمنزلة األم: )  فما اجلواب عن قول النيب : فإن قيل 
 بني علي بـن أيب طالـب  لى بنت محزة فإن هذا احلديث يف نزاٍع ع، هذا احلديث قضية عني : فاجلواب 

وجعفر بن أيب ، وهو أخ حلمزة من الرضاع ، وزيد بن حارثة رضي اهلل عنه ، وكانت فاطمة رضي اهلل عنها حتته 
: )  وقــال ، جلعفــر  فقضــى النــيب ، وهــي خالــة البنــة محــزة ، وكانــت أاــاء بنــت عمــيس حتتــه ، طالــب 

إن جهة األمومة : حىت نقول ، حلديث مل يكن هناك نزاع بني عمةًّ مثال  وخالة فهنا هذا ا(  الخالة بمنزلة األم
 .تقدم 
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، يف هــذه القضــية : يعــين ( اخلالــة مبنزلـة األم : ) وجيـاب أيضــا  بــأن األب مقـدم علــى اخلالــة فــدل علـى أن قولــه  
( اخلالـة مبنزلـة األم: ) مـا قـال فل، وإال لو كان هذا على إطالقـه لكانـت اخلالـة أوىل مـن األب وأوىل مـن أم األم 

وفاطمة ابنة ، فإن عليا  ابن عمها ، ومل يكن هناك نزاع بني جهة أبوة تساويها ، كان املعىن أي يف هذه القضية 
، ابن أخي محـزة  والنيب ،  ففاطمة بنت النيب ، ألن فاطمة تكون بنت ابن عم محزة ، عمها يعين النازلة 

  0وفاطمة ابنته ، هلذه البنت  ابن عم فهو : وعلى ذلك 
فالضــابط عنــد شــيخ اإلســالم هــو تقــدمي : وعلــى ذلــك ، أن جهــة األبــوة مقدمــة علــى جهــة األمومــة : فــالراجح 
فنقـدم األب  ، ولـو تنـازع أب وخالـة ، ألن العـم أقـرب ، فنقدم العم ، فإذا تنازع عندنا عُم وبنت عم ، األقرب 

، فــإذا تنــازع اثنــان فإنــا ال ننظــر مــن أي اجلهتــني كانــا ، ألب هــو األقــرب ألن ا، وهــذا باالتفــاق ، كمــا تقــدم 
األم علــى  فنقــدم األنثــى علــى الــذكر كمــا قــدم النــيب ، فــإن اســتويا يف القــرب ، ولكــن نقــدم األقــرب منهمــا 

 : فإن كان كالمها ذكر أو كالمها أنثى فينظر . األب فإذا تنازع عندنا عم وعمة فنقدم العمة 
 .فإنا نقرع بينهما ، فلو تنازعت فيه عم تان أو عمان ، ا من جهة واحدة فإنا نمقرع بينهما فإن كان

 وإن كانا من جهتني خمتلفتني ؟ 
   0فنقدم أم األب ، وأم األم ، فإذا تنازع فيه أم األب ، فنقدم جهة األبوة 

اإلســالم رمحــه اهلل وهــذا ضــابط  الــراجح أن جهــة األبــوة مقدمــة علــى جهــة األمومــة كمــا هــو اختيــار شــيخ: إذن 
  0واضح 

فإنا نقـدم ، ذكر أو أنثى  –أي املتنازعان  –فإن كان كالمها ، فإن تساويا قدمنا األنثى ، فنقدم األقرب منهما 
  0فتكون أغري عليه وأحرص عليه ، ألن جهة األبوة هي اليت يلحقها العار ، جهة األبوة على جهة األمومة 

لكـن لـو حتقـق لـه ، عند القاضي أن مصلحة الطفـل يف املقـد م مـن حيـث الرتتيـب السـابق وهذا كله حيث حتقق 
ألن ، وأن درء الفســــاد عنـــه وحفظــــه إمنـــا يكــــون يف تقـــدمي اآلخــــر فإنـــه يقدمــــه ، أن مصـــلحة الطفــــل يف اآلخـــر 

ا نقدم اآلخـر وهذه الضرة ال حتسن إىل بناته فإن، فلو كان عند األب ضرة ، املقصود هو حفظ الطفل وصيانته 
فـإن للقاضـي أن ، فلو طالب العم مـثال  برعايـة ابنـة أخيـه لوجـود ضـرة ال حتسـن إليهـا ورفـع األمـر إىل القاضـي ، 

  0ألن املقصود هو صيانة الطفل ، وتكون احلضانة للعم وهكذا ، ينزع احلضانة عنه 
، أو ترتتـب مفاسـد علـى حضـانته  ،تفـوت مصـاا الطفـل يف حضـانته ، إذا كان من له احلق يف احلضانة : إذن 

 0فإنه يقدم اآلخر ألن كل والية إمنا يستحقها من هو أعظم قياما  باملقصود منها 
  

َر َأْهٍل انْ تَ َقَلْت ِإَلى َمْن بَ ْعَدُه  ]:قوله   [َوِإِن ِاْمتَ َنَع َمْن َلُه اْلَحَضانَُة َأْو َكاَن َغي ْ



 

 
 

 

 هـ4141/ ربيع األول / تاريخ اإلضافة 
 

 

  ( النفقاتكتاب ) شرح زاد المستقنع  
 هـ4103

 

 

 حمد بن عبدهللا الحمد حفظة هللا / لفضيلة الشيخ 
 

27 

 موقع يعني بدروس/ الزاد 

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 وهل له أن يتنع ؟
ويف  0وهو املشهور يف املـذهب حـق لـه ال عليـه ، يف أصح القولني  –ألن احلضانة ، ع نعم له أن يتن: اجلواب 

 .املسألة قوالن يف مذهب أمحد وغريه 
  0بل يبقى عند أبيه ، أنا ال أريد حضانة الولد : فاألم إذا طلقها األب هلا أن تقول 

فلو كان كل مـن تصـري إليـه يتنـازل ، ل لكن حيث مل يرتتب ضرر على الطف، من له احلضانة له أن يتنع : إذن 
  0لكن إذا كان هذا التنازل حبيث ال يضيع ، وهكذا حىت يضيع الطفل فال ، إىل اآلخر 

ســواء كانــت ، يعــين أن أصــل احلضــانة واجبــة ، وإمنــا قلنــا فيمــا تقــدم أهنــا واجبــة ، احلــق للحاضــن ال عليــه : إذن 
ولـه أن يعـود مـىت شـاء كهبـة املـرأة ، أي حبيث ال يضيع الطفـل ، على من عليه الرتتيب أو كانت على من بعده 

مها لضر هتا    0َقسم
  [َوالَ َحَضانََة ِلَمْن ِفيِه ِرق   ]: قوله 

 0النشغاله حبق سيده ، الرقيق اململوك ال حضانة له 
  [َوالَ ِلَفاِسٍق  ]: قوله 

 0ذريعة إىل فساد الطفل وإىل ضياعهن حضانته وأل، ألن الفاسق ال يوثق حبضانته ، ال حضانة أيضا  للفاسق 
  0فإن احلضانة تكون لألب ، فإذا طلق الرجل امرأته وكانت املرأة فاسقة ، هذا هو مذهب مجهور العلماء 
يعــين الوالــد لــه احلضــانة وإن كــان ، وكالمهــم يف الوالــد ، إن الفاســق لــه حضــانة : وقــال ابــن القــيم وابــن ســعدي 

فإن هلما من ، فاألم أو األب وإن كانا فاسقني ، ألنه أشفق من غريه : قالوا ، كرا  أو أنثى سواء كان ذ ، فاسقا  
ل احلضـانة عـن فاسـق ولـو كـان  وألنه مل يثبت لنا أن النيب : قالوا ، الشفقة على الطفل ما ليس لغريمها  َُ َنَق

  0أبيه لفسقه مث وضع يف حضانة من بعده يعين ال نعلم أن ابنا  أمخذ من ، لنمقل لنا نقال  بينا  ، ذلك ثابتا  
وهــو  -فــإذا رأى القاضــي أن يف بقائــه عنــد مــن لــه احلضــانة ، والــذي يــرتجح أن ذلــك راجــع إىل نظــر القاضــي 

، كثـري مـن اآلبـاء فإنـك جتـده فاسـقا  وهذا يقع من  ، حفظا  له وأنه ال يضيع وال يفسمد فتبقى له احلضانة -فاسق 
وإن كـان والـده يلق نـه بعـض ، ال يعر ضه للفساد وتكون حضانته أوىل من حضـانة اآلخـر و ، لكنه ال يضي ع ولده 

  0ولكان إمهال اآلخر أكثر ، لكنه لو نقل إىل غريه لكان الفساد إليه أسرع ، الفساد 
كمــا يقــع هــذا عنــدما يكــون األب يشــرب اخلمــر أو يـــدمن ، وأمــا إذا كــان يف بقــاء الطفــل عنــدمها فســاد كبــري 

، أو كانــت األم أيضــا  عنــدها حنــو ذلــك مــن الفســاد ، فــإن بقــاء الولــد عنــده فيــه فســاد ، درات وحنــو ذلــك املخــ
  0فننقل احلضانة إىل اآلخر 

  0فينظر القاضي إىل القضية وخيتار للطفل ما هو أصلح له 
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  [َوالَ َحَضانََة ِلَكاِفٍر  ]: قوله 
ول ن يجع ل اهلل للك افرين عل ى الم ؤمنين  : قـال تعـاىل ، فـإن الكـافر ال سـبيل لـه علـى املـؤمن ، وهذا ظـاهر 

متفق عليه (  فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه: )  ولذا قال ، وألنه خيشى عليه يف دينه ،   سبيالً 
 . 

  [َوالَ ِلُمَزوََّجٍة بَِأْجَنِبيٍّ ِمْن َمْحُضوٍن  ]: قوله 

فـابن اخلالـة مـن ، كمـا لـو تتـزو  املـرأة ابـن خالـة الـزو  ، كان ذا رحم املرأة إذا تزوجت بأجنيب من احملضون ولو  
 .فإن حضانتها تسقط ، ذوي الرحم 

كـأن تتـزو    –وليست قرابة رحـم ، بأن يكون له قرابة نسب  –وأما لو كان غري أجنيب عنه يعين بينهما نسب  
ألن ، ابـن العـم لـه حـق يف احلضـانةألن ، وهـذا مـذهب مجهـور العلمـاء ، من ابن عمه فـإن حضـانتها ال تسـقط 

 0فال يـَفموت حقها يف احلضانة إذا تزوجت منه ، احلضانة قد تصل إليه كما تقدم 
فلـيس ،  0هــ  0أ " ويتوجـه احتمـال إذا كـان الـزو  ذا رحـم ال تسـقط ومـا هـو ببعيـد : " وقال صاحب الفروع 

ألن ذوي ، وهــذا قــوي ، فــال تســقط احلضــانة يعــين لــو تزوجــت ابــن خالتــه ، ببعيــد أن ال تســقط منهــا احلضــانة 
  0األرحام أيضا  تتنقل إليهم احلضانة على الراجح 

لكـن ، أيضا   األظهر ولو كان ذا رحم على، األم أحق به وإن نكحت من ليس بأجنيب عنه يف املذهب : إذن 
  0فإن احلضانة تسقط ، وليس بذوي رحم ، ليس بنسيب ، لو تزوجت أجنبيا  عنه 

كـأن ، ولو رضي هذا الـزو  ، فإن احلضانة تسقط ، ره ولو رضي الزو  ، فلو أن امرأة تزوجت من أجنيب وظاه
فاملشـــهور يف املـــذهب أن احلضـــانة تســـقط فاملـــذهب أن املـــرأة إذا ، تشـــرط ذلـــك عليـــه حضـــانة طفلهـــا ويرضـــى 

 ( .مل تنكحي  أنت  أحق به ما:) يف قوله إلطالق النيب ، فإن احلضانة تسقط ، نكحت أجنبيا  
بنــاء  علــى أن ســقوطها ملراعــاة حــق ، أن احلضــانة ال تســقط إذا رضــي الــزو  : وابــن ســعدي ، واختـار ابــن القــيم 

وهــذا قــوي   –فالعلــة عنــدهم إذن ، الــزو  واختــار طائفــة مــن أهــل العلــم أن احلضــانة ال تســقط إن رضــي الــزو  
وهـذا ، فاحلضـانة ال تسـقط ، ضي الزو  وأسقط حقـه فإذا ر ، يف انتقال احلضانة عنها حق الزو   –كما تقدم 

  0 قول قويالقول 
 [ِمْن ِحيِن َعْقٍد  ]: قوله 

 0وهو مذهب اجلمهور واختيار ابن القيم ، مبجرد العقد تسقط حضانتها 
  0وليس مبجرد العقد ، بل ال تسقط حىت يدخل هبا : وقال املالكية 
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ألهنـا تتهيـأ ، ملرأة إذا عقـد عليهـا فالعقـد مظنـة االنشـغال عـن الطفـل واستدل احلنابلة على سقوطها بالعقد بأن ا
فيقــوى أن يقــال مبــا ذهــب إليــه املالكيــة ، وعنــدما تطــول املــدة بــني العقــد وبــني الــدخول ،  وه  ذا أظه  ر، للــزو  

األم ال  مث إن، ألن هـــذه املـــدة الطويلـــة كافيـــة لتتهيـــأ املـــرأة للنكـــاح مـــع اعتنائهـــا بأطفاهلـــا ، حيـــث طالـــت املـــدة 
  0لكن إن كان الوقت يسريا  فقد تنشغل ، يشغلها شيء عن ولدها 

أم أن ، العقـد يعـين حـىت يعقـد عليهـا  (حت ى تنكح ي ) : هـل املـراد قولـه : وسبب اخلالف يف هذه املسألة هو 
 :عز وجل  إال يف قوله، املراد بالنكاح هنا الوطء ؟ والغالب أن النكاح يف كتاب اهلل تعاىل يراد به العقد 

   حت  ى ت  نكح زوج  اً غي  ره  إال أن يكــون ، كمــا تقــدم مــا ذهــب إليــه احلنابلــة   واألظه  ر، قــوالن ألهــل العلــم
والعـادة جاريـة عنـدهم أهنـا ال تنشـغل بـالزو  أثنـاء العقـد فحينئـٍذ ، الوقت طويال  حبيث يمعلـم أن املـرأة ال تنشـغل 

  0د الدخول هبا ويكون ذلك عن، يبقى حقها حىت تنشغل حبق زوجها 
   [فَِإْن زَاَل اْلَماِنُع رََجَع ِإلى َحقِّهِ  ]: قوله 

 فهل هلا أن تطالب باحلضانة ؟ ، إن زال املانع كما لو تاب الفاسق أو أسلم الكافر أو طملقت املرأة 
  0هلا أن تطالب هبا ألن املانع زال ، نعم : اجلواب 

بِيِه َوِإْن َأرَاَد َأَحُد أَبَ َوْيِه :) قوله ََ  ( : َسَفراً َطوِيالً ِإَلى بَ َلٍد بَِعيٍد لَِيْسُكَنُه، َوُهَو وَطريُقُه آِمَناِن َفَحَضانَ ُتُه أِل
  0هو الذي تمقصر فيه الصالة : سفرا  طويال  

فإذا أراد أحد األبوين سـفرا  طـويال  ليسـكن يف تلـك البلـدة فتكـون احلضـانة لـألب سـواء كانـت األم هـي املسـافرة 
  0ن األب هو املسافر أو كا

رجل تزو  امرأة غريبة عن هذه البالد فطلقها فأرادت أن تسافر إىل أهلها لتسكن عندهم فلمن تكـون احلضـانة 
 ؟ 

تكـــون احلضـــانة لـــألب ألن األب هـــو الـــذي حيفـــظ نســـبه حـــىت لـــو كانـــت األم هـــي املســـافرة أو كـــان األب هـــو 
قصــده ، إذن إن كــان األب هــو الــذي ســافر فيشــرتط أال  املســافر إال أن يقصــد األب املضــارة فيعاقــب بنقــيض

  0يقصد املضارة فإذا قصد املضارة باملرأة بأن يقصد أن يأخذ حقها من احلضانة فإنه يعاقب بنقيض قصده 
  [َوِإْن بَ ُعَد السََّفُر ِلَحاَجةٍ ]: قوله 

 ن احلضانة ؟ إن بعد السفر حلاجة فالسفر بعيد لكنه ليس للسكىن وإمنا للحاجة فلمن تكو 
  (أنِت أحق به ما لم تنكحي ) : لعموم احلديث ، تكون احلضانة لألم 

فلو أراد األب أن يسافر للحاجة ال للسكىن أو أرادت األم أن تسافر للحاجة ال للسـكىن فتكـون احلضـانة لـألم 
0  
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 .هذا ما يتعلق بالسفر البعيد حلاجة 
مِّهَأْو  –أي لحاجة  –ْو قَ ُرَب َلَها ]: قوله  َُ  :[للسُّْكَنى َفأِل

اخلطـة إمـا حلاجـة أو للسـكىن فالسـفر قريـب " قريتـه " إذا كان السفر قريبا  كما لو سافرت األم مثال  مـن هنـا إىل 
فاملسافة ال تقصر يف مثلها الصالة ، فاحلضانة لألم سواء كان السفر حلاجة أو للسكىن ما دام السفر قريبـا  كـأن 

هــا يف قريــة قريبــة فتســكن عنــدهم فــال ننــزع منهــا الولــد أو أرادت أن تســافر ســفرا  قريبــا  تســافر مــن املدينــة إىل أهل
وأمـا املشـهور يف ، وهـو قـول يف املـذهب  وه و ال راجححلاجة مث تعود فال ننـزع منهـا الولـد هـذا مـا ذكـره املؤلـف 

  0فهو للمقيم منهما : املذهب 
املذهب أن حضانة الطفل للمقيم فإذا أردت  أن تسـافري ما ذكره املؤلف خالف املشهور يف املذهب ، ف: إذن 

ســـفرا  قريبـــا  فتضـــع الطفـــل عنـــد أبيـــه أو أرادت  أن تســـافر للســـكن إىل مكـــان قريـــب فتكـــون احلضـــانة عنـــد األب 
  0ما ذكره املؤلف هنا  والراجح

 فصل
ُهَما َوِإَذا بَ َلَغ اْلُغاَلُم َسْبَع ِسِنيَن َعاِقالً ُخيِّر بَ ْيَن أَب َ  ]: قوله    [َوْيِه، َفَكاَن َمَع َمِن اْخَتاَر ِمن ْ

فإذا اختار أحدمها فإنه يكون معـه ، اخرت : إذا بلغ الغالم الذكر سنني يعين مت له سبع سنني فهو ممِيز فنقول له 
0  

  0فإن كان اختياره لألم فيكون عند أمه ليال  وعند أبيه هنارا  ليؤدبه أبوه 
  0لو غري  اختياره فإنا نرجعه إىل من اختار  واالختيار هنا للتشهي ولذا

  0فإنه يمنقل إىل من اختار ولو كان ذلك أبدا   –وغدا  األم ، اليوم يقول األب  –ولو أكثر االختيار : قالوا 
فإمـا أن نقـرع وإمـا : وعلـى ذلـك ، بل إذا حصل ذلك منه فإن ذلك يـدل علـى قلـة تييـزه : وقال بعض احلنابلة 

 0(  أنِت أحق به ما لم تنكحي: ) واألظهر أن يكون ألمه لعموم احلديث ، مه أن جنعله أل
لكن لو كـان الطفـل خيتـار أحـدمها ألنـه جيعلـه ، وهذا االختيار حيث كان يف حضانة كلًّ منهما مصلحة الطفل 

حيـث كانـت  يفعل ما يشاء ويلهو كيف يشـاء وال يهـتم مبـا فيـه مصـاحله فإنـه ال يقـر علـى هـذا ، فهـذا االختيـار
وأما إذا كـان يف أحـدمها تعطيـل للمصـلحة فـإن هـذا االختيـار الغـي ويضـعه القاضـي عنـد ، املصلحة هنا وهناك 

  0من كانت املصلحة عنده سواء كان أبا  أو أما  
أن امـرأة قالــت للنــيب : والـذي يــدل علـى أصــل هــذه املسـألة مــن االختيــار مـا رواه اخلمســة وهـو حــديث صــحيح 

 فقـال النـيب ، ريد أن يذهب بابين بعد أن نفعين وسقاين مـن بئـر أيب ع َنبـه إن زوجي ي  : ( ي ا غ الم ه ذا
  0فأخذ بيد أمه فانطلقت به  (فاختر أيهما شئت ، وهذه أمك ، أبوك 
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لكـن لـو كـان أحـدمها إمنـا خيتـاره ألنـه يسـرف يف اللهــو ، نقـول خيتـار إن كانـت املصـلحة ثابتـة هنـا وهنـاك : إذن 
 : ولذا قال رمحه اهلل، الطفل عنده عنده وال يكون يف ذلك مصلحة له فإن القاضي خيتار من مصلحة  واللعب
 [َوالَ يُ َقرُّ بَِيِد َمْن الَ َيُصونُُه َوُيْصِلُحه : ] قوله 
     [َوأَبُو األُنْ َثى َأَحقُّ ِبَها بَ ْعَد السَّْبِع : ] قوله 

بعـد سـبع ســنني فإهنـا تكـون عنــد أبيهـا ألن َغريتـه عليهــا أعظـم هـذا هــو وأمـا األنثــى ، مـا تقـدم يف الغــالم الـذكر 
 0املشهور يف املذهب وهو من مفردات املذهب 

أن البنــت إذا مت هلـا ســبع ســنني : وهـو مــذهب اجلمهـور وهــو روايـة عــن أمحــد واختـاره ابــن القـيم : والقـول الثــاين 
ولكـن هـذا كمـا تقـدم ،  وه و ال راجح( مل تنكحـي أنـت  أحـق بـه مـا : )  فإهنا تكون عند أمها لعمـوم قولـه 
  0وأما لو كان يف ذلك فوات مصلحة فإهنا تكون عند األب ، حيث كانت املصلحة هنا وهناك 

   [َوَيُكوُن الذََّكُر بَ ْعَد ُرْشِدِه َحْيُث َشاَء  ]: قوله 
  0ية عليه الكالم السابق قبل الرشد فإذا َرشمد فإنه يكون حيث شاء ألنه ال وال: إذن 
  [َواألُنْ َثى ِعْنَد أَبِيَها َحتَّى يَ َتَسلََّمَها َزْوُجَها  ]: قوله 

  0فاألنثى إذا حاضت تكون عند أبيها 
ألن األم تربيها وتعلمها ما حتتا  إليه فبقاؤها عند ،  وهذا أصحكما تقدم أهنا تكون عند أمها : والقول الثاين 

  0( أنت  أحق به ما مل تنكحي : )  األم أنفع هلا مع عموم قوله 
فهــل نقرهــا أن ، فلــو كانــت األم يف بيــت أخيهــا واألخ عنــده أوالد ذكــور بــالغني ، هــذا مــا مل يكــون فيــه ضــياع 

 تبيت عندها ؟ 
  0ألن يف ذلك ضياعا  هلا ، ال : اجلواب 

  0فال ، تضييع هلا وأما إذا كان يف ذلك ، هذا الكالم حيث كان بقاؤها عند األم فيه مصلحة هلا : إذن 
 واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 
 


